PROTOKÓŁ NR GN.6642.57.2021_1
weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
6. Wynik weryfikacji zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i
kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art.
2 pkt 1 lit. a ustawy 1 oraz opracowywania wyników tych pomiarów:
__ - pozytywny
__ - negatywny – stwierdza się następujące nieprawidłowości wynikające z
naruszenia przepisów prawa:

Lp

Informacja o zakresie nieprawidłowości

Naruszony przepis prawa

1

Mapa z projektem podziału nieruchomości w swej
treści zawartej w rozporządzeniu RM z dnia
07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziałow nieruchomości w § 9.1 pkt. 8, nie wskazuje
na wykazanie na niej symbolu projektowanej przyszłej
stabilizacji nowych punktów granicznych kolorem
czerwonym a jedynie projektowane granice do
wydzielenia działek gruntów.
Wykazanie stabilizacji w przekazanych plikach z
danymi służącymi do aktualizacji odpowiednich baz
zasobu oraz w atrybutach punktów granicznych (STB)
jest niewłaściwe. Zmiana atrybutu nowego punktu
graniczego na stabilizowany może nastąpić po
ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział
nieruchomości, która stanowi podstawę do
wyznaczenia i stabilizacji nowych pkt. granicznych
znakami granicznymi, sporządzenia z tych czynności
stosownego protokołu a dokumentacja opracowana w
toku tych czynności podlega włączeniu do zasobu
geodezyjnego.

§ 14 i § 15 rozporządzenia RM z dnia
07.12.2004 r. w sprawie sposobu i
trybu dokywania podziałów
nieruchomości. (Dz. U. 268.2663).

7. Wynik weryfikacji spójności przekazywanych zbiorów danych z bazami danych
prowadzonymi przez ten organ:
__ - pozytywny
__ - negatywny – stwierdzam następujące błędy w przekazanych zbiorach danych
……..……………………………………………………………………………....…
………..………………………………………………………………………………
8. Ostateczny wynik weryfikacji prac operatu technicznego przekazanego przez wykonawcę
uwzględniający wyniki cząstkowe opisane w pkt 5–7:
__ - pozytywny2
__ - negatywny
9. Informacje dodatkowe3:

…..…………………………………………………………………………….…
………..………………………………………………………………….………
10. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje wykonawca prac geodezyjnych4.
2021-03-12

(data i podpis organu lub osoby upoważnionej przez organ)

_________________________________
1)

W Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086).
Wynik pozytywny może być uzyskany pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen w każdym z punktów od 5 do 7.
3)
Przez informacje dodatkowe należy rozumieć w szczególności informacje o tym, że protokół zawiera wyniki weryfikacji usunięcia
nieprawidłowości stwierdzonych we wcześniejszym protokole weryfikacji
4)
Obowiązek sporządzania dwóch egzemplarzy nie dotyczy protokołu w postaci dokumentu elektronicznego.
2)

